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I.1. ANTECEDENTS 

Santa Pau és un municipi de la comarca de la Garrotxa, amb una superfície municipal de 48,8 km2 
que es troba al sud-est de la plana d'Olot, en plena zona volcànica. La població de Santa Pau té uns 
1.500 habitants d'aquests uns 500 viuen en masies o cases rurals situades en sòl rústec. Aquest 
elevat percentatge de població que viu dins de sòl no urbanitzable és el que s'encarrega de mantenir 
l'equilibri ecològic del paisatge rural del municipi que emmarca una de les zones més emblemàtiques 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

En ser tan extens el seu terme municipal, i amb la finalitat de donar més agilitat a les zones on hi ha 
uns requeriments funcionals immediats, s'ha optat per realitzar aquest catàleg per fases. El municipi 
de Santa Pau es divideix per diversos veïnats. Aquests veïnats són Els Arcs, Can Font, Les Fages, 
Pujolars, El Sallent, Sant Martí, Sant Miquel de Sacot, Santa Llúcia de Trenteres, Santa Pau i Can 
Xel. Així, la primera fase del Catàleg (volums I i II) correspon als veïnats de Sant Martí, Santa Llúcia 
de Trenteres, Les Fages, Santa Pau, Pujolars, Can Font i Els Arcs. La segona fase del Catàleg 
(volums IV i V), objecte del present document, correspon als veïnats de Can Xel, El Sallent i Sant 
Miquel de Sacot. Tanmateix, la segona fase del Catàleg, també contempla en un annex als volums I 
i II on s’inclouen la resta de masies no catalogades durant la primera fase. 

I.2. OBJECTE DEL PROJECTE 

Amb el present Catàleg es preveu ordenar el conjunt d'edificacions en sòl rústec que són habitatges 
i possibilitar, en sòl no urbanitzable, la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que 
calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, socials i/o 
mediambientals. 

I.3. ESTUDIS PREVIS PER A LA REDACCIÓ DEL CATÀLEG 

Els diferents estudis previs que s'han realitzat són: 

• Estudi del llistat de masies existent a l'Ajuntament de Santa Pau 

• Estudi del cadastre del municipi en sòl rústec 

• Recerca de documentació en l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Santa Pau i 
el centre de documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa 

• Amidaments en planta de cada edificació en sòl rústec susceptible de formar 
part del Catàleg 

• Reportatge fotogràfic de cada edificació en sòl rústec susceptible de formar 
part del Catàleg 

I.4. BREU DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 

I.4.1. Situació 

El terme municipal s'estén al sector de la cubeta o fossa de Santa Pau i limita al nord amb la serra 
de Batet i la de Sant Julià del Mont (903 m), i al sud amb la serra de Finestres (974 m), que continua 
cap a l'oest per la serra del Corb. Comprèn la capçalera del riu Ser, que neix a Fontpobra, i rep una 
sèrie de torrents que davallen del sector dels volcans a ponent i de les muntanyes que envolten la 
Vall. 

Limita al nord amb els termes municipals d'Olot, Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca i Sant 
Ferriol, a l'est, altra vegada amb Sant Ferriol i el de Mieres; al sud amb els de Sant Aniol de 
Finestres i Sant Feliu de Pallerols, i a l'oest amb el de les Preses i de nou el d'Olot. 

La vila medieval, enlairada al mig del pla i a la dreta del riu Ser, és gairebé al centre de les 
comarques gironines. Està situada a 42 quilòmetres de Girona i a 9 quilòmetres d'Olot i s'hi arriba 
per la principal i única via de comunicació, que és la carretera Gi-524 d'Olot a Banyoles. 

A més del nucli urbà de Santa Pau, el municipi compta també amb els pobles del Sallent i la Cot. 
També compta amb diversos veïnats com els de Sant Martí, els Arcs, Can Font, Santa Pau, Can 
Xel, Pujolars, les Fages i Santa Llúcia de Trenteres. Al límit amb el municipi d'Olot, al terme de Sant 
Miquel de la Cot –Sa Cot- ha crescut els últims anys la urbanització de Can Blanc, Can Jofre i Can 
Potxa (Ca la Guapa). 

I.4.2. L’ocupació del territori 

Per definir l'evolució de la població en el municipi de Santa Pau ens basem en un estudi que va 
recollir totes les dades de població d'aproximadament els darrers 500 anys. Aquest estudi de 
població ens permet saber quanta gent vivia en el que actualment és el sòl rústec ja que en el nucli 
la proporció de gent era molt petita. A partir del segle XVI la població comença a créixer lentament 
però no és fins els recomptes de principi del set-cents que enregistren una població de 457 habitants 
a Santa Pau, 113 a Sacot i 63 al Sallent. Durant aquest segle el creixement va ser ininterromput i en 
el Cens de Floridablanca del 1787 la població conjunta de les tres parròquies era de més de mil set-
cents habitants, el que significava que la població gairebé s'havia triplicat. A l'any 1860 la població 
arriba al cens més alt fins a 2.808 habitants. A partir d'aquesta data la població comença a caure de 
manera sostinguda i davalla de manera inexorable a partir de 1920. Primer la guerra, després la 
postguerra i per últim l'emigració del camp cap a la ciutat, especialment cap a Olot, van precipitar la 
davallada; on al 1975 hi havia només 1.234 persones. 

Aquest fet constata que la població al medi rural a Santa Pau era molt extensa ja que gran part del 
territori permetia el desenvolupament agrícola o ramader, i per tant s'ha heretat un ric patrimoni 
arquitectònic a conservar. 
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I.5. DESCRIPCIÓ DE LA FITXA 

Les fitxes, juntament amb la Normativa, són els dos elements bàsics que ens descriuran les masies i 
cases rurals del municipi de Santa Pau i en definiran les possibilitats d’ús i reconstrucció. 

Cada una de les fitxes està constituïda per onze blocs que defineixen cada un dels edificis. Aquests 
blocs són: 

• Identificació 

• Descripció de l'edifici 

• Justificacions per a la recuperació i preservació de l'edifici 

• Usos de l'edifici 

• Possibilitats d'ampliació o divisió de l'edifici 

• Serveis existents i fonts d'energia 

• Accessos 

• Observacions i altres dades d’interès 

• Plànol de situació 

• Croquis de l'immoble en planta 

• Fotografies 

I.5.1. Identificació 

Cada una de les masies, cases rurals i habitatges en sòl rústec s'identifiquen amb un codi propi. 

Per identificar cada masia es posa també la referència cadastral de l'immoble en sòl rústec, es diu el 
nom de la masia o casa rural i s'indiquen les coordenades UTM de cada edificació. 

També es descriu si la masia està en un disseminat o està en un nucli habitat en sòl rústec i si 
aquesta està situada en un prat, zona de conreus o bosc i l'amplada del camí d'accés. 

I.5.2. Descripció de l'edifici 

En aquest apartat es fa una breu descripció de cada edificació on es detalla, si és possible, la data 
de construcció, els materials i acabats, l'aspecte visual i l'estat de conservació. També es defineix el 
nombre de plantes màxim per edifici i la superfície construïda aproximada. En el projecte de 
recuperació de la masia es definirà exactament la superfície i la volumetria de cada edificació. 

I.5.3. Justificacions per a la recuperació i preservació de l'edifici 

En aquest apartat es fa una breu descripció de les raons per a la recuperació i preservació de 
l'edifici. Aquestes justificacions per a cada edificació són bàsicament arquitectòniques i històriques i 
són les que s'indiquen a cada fitxa. Tanmateix al municipi de Santa Pau hi ha una raó molt importat 
que és paisatgística ja el conjunt del municipi té una extensió que arriba als 50 Km2. Pràcticament el 
80% del municipi està integrat dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i conté el 
major nombre de reserves integrals. El conjunt d'aquesta extensió queda encaixada entre les 
serralades de Sant Julià del Mont i la de Finestres i enmig hi ha la Vall del Riu Ser on les terres de 
conreu queden integrades entre els diferents volcans que es situen enmig de la Vall creant un dels 
mosaics més bells de tot Catalunya. També moltes de les masies i cases rurals es situen al límit de 
les masses forestals creant llengües de terres agrícoles enmig de masses forestals que es 
comuniquen amb la plana. Es per això que hi ha un objectiu paisatgístic i ecològic molt important ja 
que l'ocupació permanent facilitarà el manteniment del terreny agrícola i en conseqüència un control 
indirecte sobre el medi ja que facilitarà la riquesa de diversitats d'espais agrícoles i forestals. 

I.5.4. Usos de l'edifici 

En aquest apartat es defineix l'ús actual de cada edificació i si aquesta està habitada o no. Per a les 
diferents edificacions d'una mateixa fitxa s'ha optat per posar a les cabanyes el mateix ús que 
actualment té la masia o casa principal independentment que aquesta estigui explícitament habitada 
o no. 

En aquest apartat es defineixen els possibles usos futurs de cada una de les edificacions. Els usos 
admesos són en base a la Normativa redactada per aquest Catàleg. En cas que en alguna edificació 
es limiti algun ús, aquest es definirà a la fitxa. 

I.5.5. Possibilitats d'ampliació o divisió de l'edifici 

En aquest apartat es defineixen les possibilitats d'ampliació de cada edificació, les possibilitats de 
divisió horitzontal de l'edifici i les possibilitats de divisió del nucli d'edificis. El conjunt de possibilitats 
tant d'ampliació, divisió horitzontal de l'edifici i divisió del nucli d'edificis són en base a la Normativa 
redactada per aquest Catàleg. Els casos que en alguna edificació es limiti o s'ampliï alguna 
possibilitat de les redactades a la Normativa es definirà explícitament a la fitxa de cada edificació. 

I.5.6. Serveis existents i fonts d'energia 

En aquest apartat de la fitxa es defineix l'existència a la masia dels serveis d'aigua, electricitat, 
telèfon i gas. En els casos de l'aigua i l'electricitat es defineix si aquests serveis són de la xarxa 
pública municipal o són de generació pròpia. Per a les diferents edificacions d'una mateixa fitxa s'ha 
optat per posar a les cabanyes els mateixos serveis que actualment té la masia o casa principal 
independentment que aquesta tingui actualment una escomesa elèctrica o d'aigua. Aquest apartat 
s'ha considerat així ja que si es realitza una segregació entre la masia i la cabanya aquesta ha de 
garantir l'existència d'aquests dos serveis bàsics per a les dues edificacions. 
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I.5.7. Accessos 

En aquest apartat es defineix el tipus d'accés a la masia o casa rural. Es distingeix entre camí, 
carretera o pista forestal. D'aquest accés es defineix l'estat de conservació el dia que es va visitar la 
masia o casa rural així com el material de la caixa de paviment. En aquest apartat del Catàleg s'ha 
intentat determinar l'existència d'alguna servitud entre les diferents edificacions que conformen la 
masia exceptuant-ne els camins que ja són de titularitat pública. 

I.5.8. Observacions i altres dades d'interès 

En aquest apartat es realitza una descripció de l'edificació de la masia o casa rural. De cada 
edificació s'indica a on està situada, quina és la façana principal i la d'accés, la volumetria, el nombre 
de plantes, la tipologia de la coberta, es realitza una breu descripció de les façanes, es descriu la 
tipologia de les obertures i també es realitza una breu descripció dels materials de construcció així 
com els d'acabat. En el cas que sigui la masia es realitza una breu descripció del conjunt entre 
masia i cabanyes. En alguna edificació es realitza alguna descripció específica d'un interès important 
així com possibles enderrocs de volums adossats a la façana de l’edifici. 

I.5.9. Plànol de situació 

Per a cada edificació s'ha realitzat un plànol d'emplaçament a escala 1/5.000 on s'indica amb el nom 
el nucli de les diferents edificacions de la masia o casa rural objectes de la fitxa. 

I.5.10. Croquis de l'immoble en planta 

El conjunt d'edificacions de la masia es simbolitzen en planta en aquest plànol. Quan la fitxa fa 
referència a una edificació d'un conjunt, aquesta està marcada amb línia negre de traç gruixut i es 
marquen els amidaments que s'han fet en l'edifici en planta. A partir d'aquests amidaments i el 
nombre de plantes de l'edifici s'estima una superfície construïda per edificació que es posa en 
l'apartat 2. La resta d'edificacions del conjunt de la masia s'identifiquen i es marquen en línia 
discontínua les que són objecte del Catàleg (com les cabanyes i altres edificacions amb valor 
històric) i les edificacions que no són objecte d'aquest Catàleg (com edificis i coberts agrícoles) es 
marquen amb línia de traç i punt. En el mateix croquis s'indica també la situació des d'on s'han tirat 
les fotografies de cada una de les façanes de l'edifici. El projecte de rehabilitació és el que ha de 
definir de manera exacta les dimensions de cada edificació. 

I.5.11. Fotografies 

En aquest apartat s'incorporen quatre fotografies, una per a cada una de les quatre façanes de 
l'edificació. Cada una d'aquestes està numerada i en l'apartat del croquis de l'immoble s'indica 
aproximadament des d'on ha estat tirada. 

 

Joan Plana i Turró - Enginyer Industrial, Col. Núm. 11.496 
Maria Planas i Font - Arquitecta, Col. Núm Col. Núm. 30.151-5 

Ricard Vilas i Palau - Delineant 
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II.1. NORMATIVA 

La Normativa que es descriu a continuació és de caràcter genèric per al conjunt d'edificis que formen 
part del Catàleg. Tanmateix a cada una de les edificacions es detallen les condicions d'edificació, 
d'ús i estètiques i de tipologia pròpies de cada edificació segons les característiques tècniques de 
cadascuna. 

Si en alguna de les fitxes de cada edificació on es descriuen les característiques tècniques i les 
condicions no queda definit algun paràmetre, per defecte li serà d'aplicació els articles inclosos en 
aquesta Normativa. 

 

Art.1 Tramitació de les llicències urbanístiques 

Art. 1.1.- Per la tramitació de les llicències urbanístiques es seguirà el procediment establert en els 
art. 47, 48, 49, 50 i 51 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme modificada per la Llei 10/2004, 
de 24 de desembre, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l’autonomia local. 

Art. 1.2.- Per les Masies o Cases rurals catalogades en aquest Pla Especial al projecte arquitectònic 
s’hauran d’incorporar la següent documentació: 

- descripció dels serveis de què disposa i dels serveis a implantar. 

- descripció dels accessos actualment existents i dels previstos. 

- concreció de les previsions sobre el tractament de la topografia i la vegetació, així com dels espais 
exteriors (tanques, sòl,etc...). 

Art. 1.3.- Per l’obtenció de les llicències urbanístiques caldrà complir la normativa relativa a la 
prevenció d’incendis forestals (Decret 64/1995, de 7 de març). 

Art. 1.4.- A les edificacions i ruïnes situades en terrenys forestals que siguin objecte de reconstrucció 
o rehabilitació són d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis forestals contingudes a l’art.3 de 
la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Art. 1.5.- Les rehabilitacions que comportin la adequació de la casa a alguna de les activitats 
turístiques reglamentades, serà necessari que abans d’atorgar-se la corresponent llicència s’obtingui 
informe favorable del Departament de Comerç, Consum i Turisme d’acord amb la normativa sectorial 
vigent. 

Art. 1.6.- La construcció d’accessos a les edificacions que no en disposen s’ha de condicionar a 
l’autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb l’article 12 del Decret 
166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

Art. 1.7.- L’activitat de turisme rural s’ha de tramitar d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental i la seva normativa de desplegament. 

Art. 2 – Actuacions admissibles 

Art. 2.1.- S’admetrà la reconstrucció, rehabilitació i ampliació de les Masies i Cases rurals 
determinades en el Pla Especial Urbanístic. 

En les edificacions que les fitxes no s’especifiqui el contrari, s’admet la rehabilitació amb un augment 
de volum de fins a un 20%, en tot cas, però, amb una ampliació màxima de la superfície construïda 
de 100 m2. 

Les possibilitats d’ampliació estaran justificades per les raons que hagin determinat la reconstrucció 
i/o rehabilitació de les edificacions. 

Les possibilitats d’ampliació es limiten a les edificacions que no hagin esgotat els percentatges 
d’ampliació admesos pel planejament vigent o anterior i que estarà reflectit a cadascuna de les fitxes 
del catàleg. 

Les ampliacions no podran suposar la creació de nous habitatges. 

Les alçades màximes que poden assolir les ampliacions de les edificacions, queden establertes per 
les normes urbanístiques del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 

No s’admetrà en cap cas l’ampliació en superfície de les cabanyes. S’admetrà l’ampliació de volum 
de les cabanyes que no suposin un augment superior al 20%, prèvia justificació i amb la finalitat 
única d’adequació a la legislació sectorial en matèria d’habitabilitat. Les possibles actuacions no 
malmetran les característiques formals i tipològiques de les cabanyes. 

Art. 2.2.- Es permetrà una divisió en propietat horitzontal de les masies i cases rurals incloses en el 
catàleg. 

Per al conjunt de masia i cabanyes, la divisió en propietat horitzontal es limita a tres unitats d’ús. Es 
prioritzarà la divisió entre les diferents edificacions. 

Es permetrà un màxim de tres divisions per finca, sense que la suma de les superfícies útils dels 
habitatges que en resultin puguin ser inferior a 450 m2. Les possibles actuacions no malmetran ni 
modificaran els trets compositius i tipològics del conjunt edificat i el seu exterior. 

Tant la determinació del nombre d’habitatges com la divisió en propietat horitzontal de les masies i 
cases rurals es realitzarà seguit les condicions inicials recollides en el catàleg. 

Els volums i/o superfícies obtinguts en aplicació dels percentatges d’ampliació admesos no podran 
computar als efectes d’assolir les superfícies mínimes per construir un habitatge o per dividir 
horitzontalment. 

La superfície construïda mínima d’una cabanya, per tal de poder realitzar una divisió en propietat 
horitzontal, respecte l’edificació principal, serà de 90 m2. 

No s’admet la creació de més d’una unitat d’ús a les cabanyes. S’admet un màxim de dues unitats 
d’ús a l’edificació principal sempre que la superfície construïda de cada unitat d’ús sigui superior a 
150 m2. 
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Art. 2.3.- Les fitxes del catàleg corresponen als conjunts edificats, és a dir, casa i cabanya/es 
identificades amb un mateix codi numèric i una lletra identificadora per a cadascun dels elements del 
conjunt. 

 

Art. 3.- Condicions d’ús 

Art. 3.1.-Els usos admesos a les masies i cases rurals determinats en aquest Pla Especial 
Urbanístic, seran els d’habitatge familiar habitual, masoveria, agropecuari, activitats agrícola- 
ramadera i de recursos naturals, activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, 
establiment hoteler (inclou restauració) amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament, 
establiment de turisme rural o d’activitats d’educació en el lleure. L’ús hoteler es limita a masies on 
l’edificació principal tingui una superfície construïda superior a 500 m2. L’autorització d’obres i usos 
haurà de garantir en qualsevol cas la preservació del sòl no-urbanitzable respecte al procés de 
desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats 
autoritzades. 

Art. 3.2.- Altres usos que es podran admetre seran activitats relacionades amb l’educació en el lleure 
i desenvolupament rural. Aquestes activitats seran admeses sempre que les emissions d’aigües 
residuals, les emissions acústiques i les emissions de gasos i fums siguin assimilables a les 
domèstiques d’un habitatge. També s’admetran les activitats socioculturals, terapèutiques i 
assistencials. També s’admetran els usos artesanals i els usos vinculats a les professions liberals. 
Per poder acceptar qualsevol d’aquestes activitats s’han de descriure els possibles impactes que es 
realitzaran a l’entorn del medi així com l’alteració de les característiques originals de l’edificació. Per 
aquestes activitats es preveu una ocupació màxima del 50% de la masia amb un màxim de 150 m2 
construïts i han d’estar vinculats a un habitatge que pertanyi a la mateixa edificació. 

Art.3.3.- L’establiment d’activitats i usos de les edificacions situades dins l’àmbit del Parc Natural de 
la Zona Volcànica restarà supeditada a la normativa del Pla Especial de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. 

 

Art. 4.- Condicions d’edificació de les Masies i Cases Rurals 

Art. 4.1.- Es permet la reconstrucció i la rehabilitació de les masies i cases rurals incloses en el 
catàleg segons normativa i especificacions que indica cada una de les fitxes. 

Art. 4.2.- Les edificacions situades en sòl no urbanitzable incloses en el catàleg es podran realitzar 
les reformes necessàries per mantenir l’ús actual i els permesos per la Llei 10/2004 de modificació 
de la Llei 2/2002 d’Urbanisme per el foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i 
de l’autonomia local, de l’edificació principal i dels annexes. Seran susceptibles de rehabilitació 
aquelles construccions dels conjunts edificatoris catalogats que consten a les fitxes d’aquest Pla 
Especial. 

Art. 4.3.- Les edificacions catalogades en aquest Pla Especial es podran realitzar ampliacions 
segons s’especifica a l’article 2 de la present normativa. Les ampliacions no podran suposar la 
creació de nous habitatges. 

Art. 4.4.- En la reconstrucció i rehabilitació de les edificacions es tractarà unitàriament el conjunt 
edificat per tal d’establir les possibles intervencions i/o ampliacions tractant tot el conjunt globalment 
i no només individualment. 

Art. 4.5- Condicions estètiques: 

a.- Tan per les obres de rehabilitació com per les d’ampliació s’utilitzaran els materials, els sistemes 
constructius i la tipologia pròpies de la zona. Els acabats i colors hauran de garantir una adequada 
integració a les condicions naturals de l’entorn. 

b.-S’admetrà la fusteria metàl·lica, amb perfilaria mate. 

Art. 4.6.- Es recomana l’adopció d’energies renovables com a font energètica per als consums propis 
de l’habitatge, especialment en tots aquells àmbits que no disposin d’electrificació rural. 

Art.4.7.- No s’admetrà, en cap cas, la compartimentació dels espais exterior, ni la instal·lació al 
interior de la finca de tanques ni de cap altre element divisori destinats a independitzar espais d’ús 
exclusiu. 

Art.4.8.-Caldrà garantir que les possibles actuacions en les edificacions no comportin l’enderroc de 
parts construïdes, excepte en addicions arquitectònicament desconfiguradores o justificat per altres 
motius fonamentals en les raons que han determinat la preservació o restauració. 

Art.4.9.- Qualsevol obra o actuació arquitectònica, inclosa la divisió horitzontal, en les edificacions 
situades dins l’àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica restarà supeditada a la normativa del Pla 
Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa i haurà de ser objecte d’informe per la Junta de 
Protecció. 

També resta supeditada a les condicions d’edificació anteriors qualsevol obra o actuació als espais 
exteriors vinculats a l’edificació i totes les obres o actuacions relatives als accessos i serveis (línies 
elèctriques, instal·lacions d’energia solar, eòliques o similars, aprofitaments d’aigües, etc.). 

Els informes emesos per la Junta de Protecció de la Zona Volcànica s’entenen sens perjudici de 
l’informe del departament competent en matèria de medi ambient i els altres informes que resultin 
exigibles en funció de la naturalesa de les actuacions i intervencions que es vulguin executar. 

Art. 4.10.- L’autorització i/o concessió administrativa per a l’ús de l’aigua i l’autorització i/o imposició 
per a l’abocament d’aigües residuals al medi de les edificacions correspondrà a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, d’acord amb els procediments administratius establerts. 

Es condicionaran les actuacions de transformació d’usos o remodelació i/o ampliació de les 
construccions actuals a l’avaluació del risc hidrològic i l’adopció, si cal, de les mesures de protecció 
passiva en front als riscos d’inundació, d’acord amb els criteris tècnics de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

La documentació que es redacti per a l’ampliació o consolidació de les edificacions i per a l’execució 
d’obres dins la zona de policia del domini públic hidràulic, franja de 100metres d’amplada al costat 
dels marges de les lleres, es sotmetran a informe o autorització, respectivament, de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

4.11.- Les edificacions catalogades en aquest Pla Especial compliran els requeriment referents a la 
prevenció d’incendis (disponibilitat d’hidrants, condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers, etc.) 
establerts en el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en 
els edificis, el Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i la normativa 
aplicable corresponent. 
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Les edificacions que afronten amb àrees forestals mantindran una franja perimetral de 25 metres 
d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb massa forestal aclarida i les 
branques baixes esporgades. 

 

Art.5.- Segregacions de finques 

Art. 5.1.- En cas de necessitat de segregació de finca rústica amb la finalitat de rehabilitar i 
reconstruir les masies i cases rurals incloses en aquest Pla Especial, aquesta, quedarà regulada 
d’acord amb allò que estableix el Decret 169/1983, de 12 d’abril sobre unitats mínimes de conreu, 
pel Decret 35/1990, de 23 de gener, sobre unitats mínimes forestals. 

Art. 5.2.- Als efectes de segregació de finques, d’acord amb l’art.22.1 de la Llei 6/1988, les finques 
forestals d’extensió igual o inferior a la unitat mínima forestal (25ha) tenen la consideració 
d’indivisibles. La divisió o segregació d’un terreny forestal només pot ésser vàlida si no dóna a lloc a 
parcel·les d’extensió inferior a 25 ha. 

Art. 5.3.- El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural serà l’organisme competent en 
l’autorització de la segregació de finca rústica per sota de la unitat mínima de conreu, amb la finalitat 
d’inscripció al Registre de la Propietat, sense perjudici de la fiscalització prèvia municipal i/o 
declaració per part de l’Ajuntament d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística. 

 

Art. 6.- Edificacions amb ús d’habitatge existents i autoritzades que no s’ajusten al règim d’ús 
del sòl no urbanitzable 

Art. 6.1.-Les edificacions amb ús d’habitatge autoritzades abans de l’entrada en vigor de la Llei 
d’urbanisme a l’empara del Planejament urbanístic general que no s’ajusten al règim d’ús del sòl no 
urbanitzable que estableix l’esmentada llei, restaran en règim d’ús disconforme. Per tant, no els hi 
seran d’aplicació el règim d’usos i condicions d’edificació del present catàleg. 

 

Art. 7.- Edificacions amb ús d’habitatge implantades il·legalment i amb acció de reposició 
prescrita 

Art. 7.1.-Les edificacions amb ús d’habitatge implantades il·legalment i amb acció de reposició 
prescrita, restaran en règim de fora d’ordenació. Per tant, no els hi seran d’aplicació el règim d’usos i 
condicions d’edificació del present catàleg. 
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Nº  NOM MASIA    PLÀNOL 

1.-  Alberg Sacot - A    10 - 1 de 1 

2.-  Can Bastants (Restaurant) - A,B              10 - 1 de 1 

3.-  Cal Carreter - A    10 - 1 de 1 

4.-  Can Simon - A                            10 - 1 de 1 

5.-  Can Siset - A                       10 - 1 de 1 
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Nº  NOM MASIA    PLÀNOL 

1.-  Mas Badia - A    11 - 3 de 3 

2.-  Can Batlle I - A,B,C    11 - 2 de 3 

3.-   Can Batlle II - A    11 - 2 de 3 

4.-   Molí de Can Batlle  (La Central) - A  11 - 2 de 3 

5.-   Mas Biel - A,B    11 - 2 de 3 

6.-   El Molí de Mas Biel - A   11 - 2 de 3 

7.-   Mas Bodega - A    11 - 2 de 3 

8.-   La Cabanya de La Rectoria - A  11 - 2 de 3 

9.-   Mas Bonolla - A,B    11 - 3 de 3 

10.- La Camancia - A,B    11 - 2 de 3 

11.- Cal Campaner - A    11 - 2 de 3 

12.- La Carreteria - A,B                           11 - 2 de 3 

13.- El Casals - A,B    11 - 2 de 3 

14.- Mas El Casot - A,B      11 - 1 de 3 

15.- Can Codinac - A    11 - 1 de 3 

16.- Col.legi Sallent - A    11 - 2 de 3 

17.- Mas Els Corbs – A,B   11 - 2 de 3 

18.- Mas Esparregueres I - A,B,C  11 - 3 de 3 

19.- Mas Esparregueres II - A   11 - 3 de 3 

20.- Mas Ca l’Esteve - A   11 - 2 de 3 

21.- Mas Formiga - A    11 - 2 de 3 

22.- Mas Gasparic - A    11 - 2 de 3 

23.- Sant Miquel de Giracargues - A  11 - 1 de 3 

24.- La Guardia  - A,B    11 - 1 de 3 

 

  

Nº  NOM MASIA    PLÀNOL 

25.- Mas Mainau - A,B,C   11 - 2 de 3 

26.- Can Manter - A,B   11 - 2 de 3 

27.- Mas Mateus  A,B    11 - 3 de 3 

28.- Mas Can Mau  - A                   11 - 2 de 3 

29.- Mas Plan Samata - A,B   11 - 3 de 3 

30.- Mas Pruans - A,B     11 - 1 de 3 

31- Mas Puigmolí - A    11 - 3 de 3 

32.- Mas Reixach - A,B   11 - 2 de 3 

33.- Mas Molí d’en Reixach - A  11 - 2 de 3 

34.- Rectoria del Sallent - A   11 - 2 de 3 

35.- Mas Rocacorba - A   11 - 2 de 3 

36.- Can Rosta - A,B    11 - 3 de 3 

37.- Can Serra Grivera - A,B,C  11 - 1 de 3 

38.- Can Talaia - A,B    11 - 3 de 3 

39.- Mas Ca La Teresa - A   11 - 2 de 3 

40.- Can Tià (Ca L’Abat) - A   11 - 2 de 3 

41.- Mas Can Tomàs - A    11 - 2 de 3 

42.- La Torroella del Sallent - A,B,C,D,E 11 - 2 de 3 

43.- Mas Ca l’Úrsula - A,B   11 - 2 de 3 
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